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 نجليزية:المنشورة باللغة اإل المقاالت

 The Effect of Differentiated Learning Method in Teaching Arabic Language on Students’ 
Motivation ( اللغة العربية على دافعية الطلبة أثر استراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة ) 
Journal of Social Sciences Research. Vol 5, No 1. ISSN: 2321-1091. 

 :الرابط
http://cirworld.com/journals/index.php/jssr/article/view/2790 
 

 The Effect of Differentiated Learning Method on Students’ Achievement in Writing Skills 
in Learning Arabic as a Foreign Language. 

(اللغة العربية كلغة أجنبية مادة المهارات الكتابية في في يم المتمايز على تحصيل الطلبة)أثر استراتيجية التعل  

International Journal of Research in Education Methodology.  Vol 6, No 2. ISSN: 2278-7690. 

 :الرابط
http://ijrem.com/ojs/index.php/ijrem/article/view/181  

 The Relationship between Motivation and Achievement towards Studying Arabic 
Grammar in Malaysia. ( االعالقة بين الدافعية واإلنجاز الدراسي في تعلم قواعد اللغة العربية في ماليزي ) 
Paper Presented at the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization 
iCasic 2014 (e-ISBN 978-967-11768-4-9). 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Organized by WorldConferences.net. 

 :الرابط
http://worldconferences.net/proceedings/icasic2014/toc/papers_icasic2014/I%20142%20NAJIB
A%20ABDULLAH%20MEYAD_THE%20RELATIONSHIP%20BETWEEN%20MOTIVATION%2
0AND%20ACHIEVEMENT%20TOWARD%20STUDYING%20ARABIC%20GRAMMAR%20IN
%20MALAYSIA.pdf 

 

 Meyad, N., Ateek, F., (2016). The Problems of the Visually Handicapped Students’ in 
Sana’a City, Yemen. Paper submitted at the International Conference on Global Education IV, 
August 2016, UKM, MALAYSIA Organized by UKM University. 

 الرابط:

http://cirworld.com/journals/index.php/jssr/article/view/2790
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 Roslan, S., Meyad, N., Abdullah, M., Hajimaming, P. (2016). The Effect of Differentiated 
Learning Method on Malaysian Secondary School Students’ Reading Achievement in 
Arabic Language. Paper Presented at the International Association for talent Development 
Conference (IATD) 16-17 August 2016, Permata Pintar National Gifted Center, Selangor, 
MALAYSIA. 

 

 المنشورة باللغة العربية: المقاالت 
ثر استخدام استراتيجية التعليم المتمايز على التحصيل الدراسي لدى الطلبة الماليزيين في مادة اللغة العربية لغير الناطقين أ

في دلة  0215شهر مايو  12-20قة عمل قدمت إلى المؤتمر الرابع الدولي للغة العربية في الفترة رو(. 2015بـها )
  إلمارات دبي.ا

 

 واللغة الماليزية واللغة العربية لنشر باللغة االنجليزيةل اإلعداد كتاب في طور: 
 Differentiated Learning Method For Arabic Teachers To Improve Students’ Motivation 

And Achievement Towards Studying Arabic Language As A Foreign Language In 
Malaysia.  

 (ة العربية كلغة أجنبيةفي مادة اللغ الماليزيين الطالب لدى نجازاإلدافعية وال)إستراتيجية التعليم المتمايز لمدرسي اللغة العربية لرفع 
 (.Universiti Putra Malaysia UPMفي طور اإلعداد للنشر بالتنسيق مع جامعة بوترا ماليزيا )

 

   باللغة العربية افي ماليزي بها قمتورشات العمل التي 
 

، نقور ماليزيايلحامدية سمعهد ال SMK) استخدام استراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة اللغة العربية
5102). 

 
  باللغة العربية في اليمن قمت بهاورشات العمل التي 

 
 (.5102عهد خطوة )اليمن، سيئون، م استخدام استراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة اللغة العربية
)اليمن، الحوطة، مدارس الفتح واالمداد  استخدام استراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة اللغة العربية

5102.) 
 

 ورشات العمل التي تم حضورها باللغة االنجليزية:الدورات و
 

 Translation Techniques (Mass Media- Correspondence- Documentation) (Sana’a 
University, Yemen, 2016)   

 Advanced SPSS Workshop (UPM, 2014, Malaysia) 

 Basic SPSS Workshop (UKM, 2013, Malaysia) 

 Structural Equation Modeling (SEM-AMOS) (UKM, 2013, Malaysia) 

 Statistical Analysis in SPSS, Rach Measurement Model, and Structural Equation 
Modeling (UKM, 2012, Malaysia) 

 The Presentation Workshop (UPM, 2011, Malaysia) 

 Research Proposal Writing Social Sciences Seminar (UPM, 2011, Malaysia)  

 Insight in Postgraduate Research Seminar (UPM, 2011, Malaysia)   
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 The Viva Workshop (UPM, 2011, Malaysia) 

 Webpage Development using AppServ (UPM, 2011, Malaysia) 

 The Managing your Research Workshop (UPM, 2011, Malaysia) 

 The Publishing During Candidature Workshop (UPM, 2011, Malaysia) 

 Enhancing Presentation Skills Seminar (UPM, 2011, Malaysia) 

 Endnote Workshop (UPM, 2011, Malaysia) 

 Refworks Software (UPM, 2010, Malaysia) 

 Literature Review and Statistics (UPM, 2010, Malaysia) 

 Presentation Skills Seminar (UPM, 2010, Malaysia)  

 

 ورشات العمل التي تم حضورها باللغة العربية* 
 

 (5102)مركز التطوير وضمان الجودة، جامعة حضرموت، كلية البنات سيئون، اليمن،  النشر الدولي للبحوث العلمية 

  ( 5102)مركز التطوير وضمان الجودة، كلية البنات، سيئون، جامعة حضرموت، اليمن، بناء االختبارات 

 ( 5106ز التطوير وضمان الجودة، كلية البنات، سيئون، جامعة حضرموت، اليمن، )مرك توصيف المقررات 

  (5102، ماليزيا، ميديا)جامعة مالتياإلدارة واألنشطة الطالبية 

  (5112)جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، أساسيات اإلدارة 

  (5112ات، )جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبإعداد وكتابة التقارير 

  (5112)جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، مهارات التفويض الفعال 

  (2007))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، تحفيز األفراد 

  (2007))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، فن الحوار 

  (2007))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، إدارة الضغوط 

  (5112) )جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات،فن القيادة 

  (5112))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، مهارات التفكير اإلبداعي 

  (5112))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، الموارد البشرية 

 (5112))جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات، لشخصي إدراة الخالفات التخطيط ا 

  (5112) )جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات،حل الخالفات اإلدارية 

  (5112) )جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات،الجودة الشاملة 

  (5112) )جامعة العلوم والتكنوليوجيا فرع الطالبات،التسويق 

 مكتب التربية والتعليم،  الجزء األول والثاني الدورة التدريبية لمديري ووكالء المدارس في مجال اإلدارة المدرسية(
 (5112)اليمن، 

  (0662)جامعة صنعاء، اليمن،  م 62|66الدورة التأهيلية لخريجات كلية التربية لعام 
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 مهارات:ال
 

 مهارات تتعلق بالبحوث العلمية:
  على استخدام برنامج القدرةSPSS ممتاز بشكل 
  القدرة على ترتيب وتنظيم المراجع باستخدام(Endnote & Refworks) بشكل ممتاز 
 القدرة على تنظيم البحوث العلمية واستخدام المنهج العلمي في البحوث الوصفية والتجريبية بشكل ممتاز 
 جليزية واللغة العربية بشكل جيد جداالقدرة على الكتابة ونشر المقاالت العلمية باللغة االن 

 
 مهارات تتعلق بالتدريس:

  القدرة على تدريس المواد الدراسية باستخدام استراتيجية التعليم المتمايز، وانماط التعلم، وإستخدام التكنولوجيا
 الحديثة(

 مايزالقدرة على رقع الدافعية واإلنجاز لدى الطالب باستخدام برنامج استراتجية التعليم المت 
 مع الطلبة الموهبين  املالقدرة على التع 
 القدرة على التعامل مع الطلبة الغير موهبين 
 القدرة على ارسال المعلومات المعقدة للطلبة لفهمها بشكل سلسل وسريع 
 القدرة على تدريب المدرسين والمدرسات على استخدام استراتيجية التعليم المتمايز أثناء التدريس 

 
 رة والقيادة:مهارات في اإلدا

  والقيادةالقدرة على اإلدارة 
 د البشرية رالقدرة على إدارة الموا 
 التخطيط وإدارة اإلختالفات القدرة على 
 القدرة على إعداد وكتابة التقارير 
 القدرة على التفويض الفعال 
 القدرة على تحفيز األفراد 

 
 :عامة مهارات 
 القدرة على مهارات التقديم 
 الفعال لحوارالقدرة على مهارات ا 
 القدرة على مهارات التفكير المبدع 
 تالقدرة على تنظيم الوق 
 القدرة على حل المشكالت 

 
 : اللغةمهارات 
 )اللغة العربية: محادثة وكتابة )ممتاز جدا(  )اللغة األم 
 ( جيد جدااللغة اإلنجليزية: محادثة)ً( كتابة )جيد جدا 
 اللغة الماليزية: مقبول 

 
 : الحاسبمهارات 
 وكذلك فيزتا 8ويندوز  2ويندوز  لخبرة والمعرفة الكافية بأنظمة تشغيل مايكروسوفتا (Vista, Windows 7, 

and Windows 8) 
 
 : متعلقة بمايكروسوفتمهارات 
 مايكروسفت وورد (MSWordممتاز :) 
 ( إيكسلExcel ًجيد جدا :) 
 (  بويربوينتPowerPointممتاز :) 
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 : شخصيةمهارات 
 ستماع واإلنصات بشكل ممتازاإل القدرة على 
 العمل الجماعي بشكل ممتاز القدرة على 
 الصبر واإلرتباط في تعلم األشياء الجديدة واألداء الحسن القدرة على 
 القدرة على العلم السريع وتحمل التعب 
 القدرة على اإلحترام والسرية 
 القدرة على االنظباط في المواعيد 
  األخرى واإلندماج والتغييرالقدرة على التأقلم مع المجتمعات 

 
 
 
 

 :الخبرات العملية
 

 مدرسة للغة العربية للناطقين بها للمرحلة اإلعدادية والثانوية
 

 : الخبرات العملية
  طالب المرحلة اإلبتدائية خبرة في تدريس 

o مدرسة سمية للبناتالمدرسة :  
o 0662-0661: الفترة 

 دية والثانويةخبرة في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة اإلعدا 
o اليمن( للبنات الثانوية بنت خويلد خديجة: مدرسة المدرسة( 
o 5112-0668 :الفترة   

  مدرسة حكوميةوكيلة  
o اليمن( للبنات الثانوية بنت خويلد خديجة: مدرسة المدرسة( 
o 5111-5112: الفترة 

  وكيلة مدرسة حكومية 
o اليمن( : مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبناتالمدرسة( 
o 5111-5112: لفترةا 

 مديرة مدرسة حكومية  
o مدرسة ماريا القبطية للبنات : المدرسة 
o 5118 -5112|  5112 – 5116: الفترة 

 مدرسة لفترة محددة لمادة اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام التعليم المتايز 
o المدرسة( مدرسة كلية إسماعيل سلطان علم شاه :Kolej Islam Sultan Alam Shah)  (KISAS ،)

 سلينقور ماليزيا
o أربعة شهور( 5105: الفترة( 
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